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তামকিয়ায প্রয়য়াজনীয়তা 

উস্তাদ আভাদ মািাকযয়াাঃ ইন্নার াভদা করল্লা, য়া ারাতু আ ারাভ আরা যাুকরল্লা। 

আরাভদুকরল্লা আল্লা আভায়দযয়ি আয়যিকি ভজকরয় ফায তাউকপি কদয়য়য়েন। আা 

িকয ফাই বায়রা আয়েন। চরুন আভযা কফকভল্লা ফয়র শুরু িকয। 

তামকিয়া ক্লা এয ফযাায়য আভায কিেু খা িথা আয়ে। আজ উকিকত িভ তফু ফকর। 

বাই, এই ক্লািা আভায়দয ফায জনয। আভায়দয ফায উকিকত এখায়ন িাভয। শুধু 

উকিকতই না, ফযং জজায়য ায়থ উকিকত দযিায। এই ভজকরয়য ভািাদ এই না জম - 

কিেু বাই াকজয য়ফন, ভজকর জয়ল চয়র মায়ফন। ফযং এই ক্লায়য ভািাদ য়ে - 

প্রকতিা ক্লা জথয়ি জমন আভযা কনয়জযা প্রয়তযয়ি কিেু য়র উিৃত য়ত াকয। এিা 

অয়নয়িয ধাযণা য়ত ায়য জম - তামকিয়া ক্লা এত গুরুত্বূণণ কিেু না, ফযং আভায়দয 

অকপকয়ার িাজই জফক গুরুত্বূণণ। এিা বুর। আভায িথা নয়, ফযং আকভ ফরফ আনায়দয 

উয়যয ভাুরগণ এফং আকভযগণ এই ফযাায়য অয়নি অয়নি জফক ককযয়া। এত জফকই 

ককযয়া জম আনাযা ফাস্তফতা জদখয়র য়ত কনয়জয জচাখ িানয়ি কফশ্বা িযয়ত াযয়তন 

না। আকভ শুধু এিিা উদাযণ কদফ ইনা আল্লা। এভন বাই আয়েন - কমকন প্রকত ৩০ 

কভকনি কিংফা ১ ঘন্টা িায়জয য়য এিফায িয়য িুযআন খুয়রন, িাযন উকন কচন্তা িয়যন - 

িুযআয়নয ি আদায় য়ে জতা! এফং উনায িায়জয কযভাণ আভায়দয অন্তত ৫ জয়নয 

কিকরত িায়জয জচয়য় জফক।  
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আকভ িী ফরয়ত চাকে? আকভ ফরয়ত চাকে - আয়গ আভায়দয ফুঝয়ত য়ফ তামকিয়া িী? এফং 

তামকিয়া জিন দযিায? ফা এই ক্লায়য ভািাদ িী? এফং এই ক্লা জিন জরুযী? আনাযা 

প্রয়তযয়ি উয়যয প্রশ্ন ২ কিয উত্তয জযকি িয়যন ইনা আল্লা। এই ক্লািা জময়তু আভায 

উয়য এিিা কজিাদাকয তাই আকভ আনায়দয উয়য কিেুিা িকিন ফ ইনা আল্লা। 

১ভ বাইয়য়য উত্তযাঃ তামকিয়া ভায়ন আত্নশুকি। তামকিয়ায ভািাদ আল্লায ননিিয াকর 

িযা  তায জথয়ি াামযপ্রাপ্ত য়া (ির িায়জয জেয়ে)। 

২য় বাইয়য়য উত্তযাঃ তামকিয়া য়ে কনয়জয়ি কফে িয়য আল্লায িায়ে িফুর িকযয়য় জনয়া 

। আয এিা এ জনয দযিায জম, কনয়জয়ি কফে িয়য আল্লায িায়ে িফুর িকযয়য় না কনয়র 

আল্লায াাময জিান বায়ফই ায়া মায়ফ না। তাই এিায গুরুত্ব আভায়দয অকপকয়ার 

িায়জয জচয়য় জফক। 

৩য় বাইয়য়য উত্তযাঃ ১- ভািাদ য়ে আভায়দয াথী বাইয়দয আকত্মি উন্নকত, িাযণ 

বাইয়দয আকত্মি শুিতায় িভকত থািয়র িায়জয উয প্রবাফ ড়য়ফ, বাইয়দয িাজ আগায়ফ 

না, থভয়ি মায়ফ।  

২- াথী বাইয়দয িাজয়ি গকতীর িযয়ত তামকিয়া ভজকর অতযান্ত জরুযী, িাযণ 

ভুজাকদ বাইয়দয রুয়য জখাযাি না য়র উনাযা িাজ ি আদায় িয়য িযয়ত াযয়ফন না! 
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উস্তাদ আভাদ মািাকযয়াাঃ কজ, আরাভদুকরল্লা ভূর কফলয় এিাই। তামকিয়া য়ে কনয়জয 

ংয়াধন। কনয়জয আত্মায ংয়াধন। এই ফযাায়য িায়যা জিান প্রশ্ন থািায িথা না ইনা 

আল্লা।  

ভূর কফলয় য়ে এয ২য় অং, একি জিন দযিায? 

এয আয়গ কিেু িথা ফয়র জনই ইনাআল্লা। জদয়খন বাইয়য়যা আভায, আকভ আকন, আভযা 

আরাভদুকরল্লা জম যাস্তায় এয়কে এই যাস্তা জ যাস্তা না। খুফ িকিন যাস্তা এিা - মতেন 

না আল্লা জ িয়য জদন। আয আল্লা জ িয়য জদন ফয়রই আভযা এিা জিয াইনা। 

কিন্তু আনায়ি আভায়ি এয াকিিত ফুঝয়ত য়ফ। জিান ফযাাযয়ি গবীযবায়ফ না ফুঝয়র 

জ ফযাায়য াভয়ন আগায়না িকিন য়য় মায়। আকভ ধায় ধায় ফকর। প্রথয়ভ আভযা এিা 

জরাভ জম তামকিয়া দযিায িাযণ এয ভাধযয়ভ আভযা কনয়জয়দযয়ি কযশুি িযয়ত াযফ 

আয এিা দযিায আল্লায াাময াফায জনয।  

আকভ িয়য়িকি উদাযণ জ িযকে আনায়দয াভয়ন, রেয িয়যন ইনা আল্লা।  

ভয়ন িয়যন - আভায়দয ৫ জন বাই এিকি ফাায় আয়েন। উনাযা জিান এিিা কফলয়য় 

দাযা িযয়েন। মখন এই কনউজকি তাগুত ফাকনী ায়ফ তখন তাযা িী কযভাণ জপাণ কনয়য় 

জই ফাা জঘযা কদয়ফ? ফাই ফয়রন। এি এি িয়য প্রয়তযয়িই ফরয়ফন। িী কযভাণ 

জনফর থািয়ফ? িয়িা গাকড় থািয়ফ? 

১ভ বাইাঃ কনাঃয়েয় প্রচুয কযভায়ণ জনফর থািয়ফ। 



 

 

6 

 

তামকিয়ায প্রয়য়াজনীয়তা 

উস্তাদ আভাদ মািাকযয়াাঃ না এবায়ফ না, আকভ কনকদণষ্ট বায়ফ ংখযা চাকে। মায জমভন ভয়ন 

য় জিাই ফয়রন।  

২য় বাইাঃ ৫ িা গাকড় আয তাগুত ফাকনীয অন্তত ৫০ জন থািয়ফ। 

৩য় বাইাঃ মকদ াধাযণ দায়যয িথা তাযা জায়ন তায়র ৩০-৫০ জন। আয মকদ আিাকয 

বাইয়দয য় তায়র জতা িথাই নাই! 

৪থণ বাইাঃ িভয়ে ১০০ জন, ৪-৫ কি গাকড় িয়য আয়ফ। 

উস্তাদ আভাদ মািাকযয়াাঃ জভািাভুকি এিিা ধাযণা ায়া জগয়রা। ধয়য জনই িভয়ে ৫ কি 

গাকড় আয়ফ, আয জনফর থািয়ফ িভ য়ে ২০/২৫ জন। ায়থ থািয়ফ িভয়ে ২৫/৩০ 

কি অস্ত্র, এিই ায়থ িভয়ে আয়যা ২/৩ কি ইউকনি ফযািআ ফা স্ট্যান্ডফাই থািয়ফ। এখন 

আয়ন এিিা যাপ কাফ িকয আভযা। 

৫ কি গাকড় িভয়ে জদড় জিাকি িািা। ৩০ জন জপাণ এয কেয়ন যিায এয িভয়ে ৫ 

ফেয়যয জেকনং এয খযচ আয়ে িভয়ে আয়যা ৫ জিাকি িািা। 

৩০ িা অয়স্ত্রয দাভ আয়ে িভয়ে - ১ জিাকি িািা। এয়দয কেয়ন যিায়যয ফীভা িযা 

আয়ে িভয়ে আয়যা ১০ জিাকি িািা, িত র জিউ এিজন ফয়রন? 

আভযা ধয়য কনকে িভয়ে ১০ জিাকি িািা। 
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৫ জন বাই এয জনয তায়দয নগদ ইনয়বস্ট্য়ভন্ট ১০ জিাকি িািা!!! আয জনফর এয কাফ 

িভয়ে ২০ জন। 

অথণাৎ আল্লা আভায়দয ঐ ৫ জন বাই এয ভয়ধয এভন কিেু কদয়য়য়েন মায জভািায়ফরায় 

িুপপাযয়দয এই কযভাণ কি দযিায য়ে, কফলয়িা আনাযা কক্লয়ায? তায়র ফুয়ঝ 

জদয়খন ভীিযণিা কি! ৫ জয়নয জভািায়ফরায় আল্লা এভন ার িয়যয়েন জম তায়দয রায়গ 

১০ জিাকি িািায নগদ ইনয়বস্ট্য়ভন্ট আয ২০ জন ভানুল। 

এফায আয়ন ভূর িথায়, এিাই র নুযা, এিাই র িুয়া। আল্লা ুফানাহু য়া 

তা’আরায ে জথয়ি এিাই য়ে গাকরফা। এিাই য়ে আর পাত, এিাই য়ে নায। ঐ 

৫ বাই এয জিান াভথণয নাই, এিদভ জিান াভথণযই নাই, য়ত খুফ াধাযণ বাই, উনাযা 

কিেুই জায়নন না, কিন্তু উনায়দয কবতয়য আল্লা কিেু কদয়য় কদয়য়য়েন। আয এিাই আভায়দয 

দযিায। এিা োড়া আভযা কজায়দয ভয়দায়ন অচর। বাই িথািা কদয়রয ভয়ধয ফকয়য় জনন।  

এই য়ে জই ভীিযণ মায জনয আজ আপগান জথয়ি আয়ভকযিা ারায়ে! আয়র 

আভায়দয কিেুই নাই, ফ কিেুই আল্লায ে জথয়ি। আভযা কভকিন। এয জফক কিেু না।  

এিা কেয়রা ১ নং উদাযণ, এফায আয়ন ২ নং উদাযণ জদকখ।  

তাগুত তায কিয অয়নি ফড় এিিা অং ফযয় িয়য ইয়ন্টকরয়জয়েয কেয়ন। াভকযি 

ফায়জয়িয এিিা অয়নি ফড় অং থায়ি ইয়ন্টকরয়জয়েয জনয। তায়দয অয়নি দাকভ দাকভ 
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ইিুইয়ভন্ট থায়ি, তাযা জিাকি জিাকি িািা খযচ িয়য গয়ফলণা িয়য এই ইয়ন্টকরয়জে এয 

কেয়ন।  

জিন?  

জমন তাযা ভুজাককদনয়দয গকতকফকধ জানয়ত ায়য।  

আয ভুজাকদ বাইযা িী িয়যন?  

ভয়ন িয়যন তাযা এি জায়গা জথয়ি আয়যি জায়গায় মায়ফ। ভুজাকদয়দয জতা আয জিাকি 

িািায ইিুইয়ভন্ট নাই, তায়র তাযা িী িয়য? জিউ এিজন ফয়রন - ভুজাকদ বাইযা িী 

িয়য? 

১ভ বাইাঃ তাযা িার ন্ধ্যায আমিায এফং কনযাত্তায দুয়া য়ড়  আল্লায উয 

তায়াকু্কর িয়য কনয়জয়দয ায়ধযয ভয়ধয খযচ িয়য। 

উস্তাদ আভাদ মািাকযয়াাঃ খা বায়ফ ফরয়র - ইয়স্তখাযা িয়যন, ভুজাককদনয়দয ইয়ন্টকরয়জে 

য়ে ইয়স্তখাযা। যাকয আল্লায িায়ে ইয়ন্টকরয়জে কযয়ািণ চায়। আল্লা, আকভ জতা মাফ 

ইযাদা িয়যকে এই ফযাায়য ইয়ন্টকরয়জে কযয়ািণ িী বায়রা নাকি খাযা?  

জিাকি জিাকি িািা ফনাভ - ২ যািাত নাভাজ। এই র ২ নং উদাযণ।  

এবায়ফই আল্লা আভায়দয জনয কজাদয়ি জ িয়য কদয়য়য়েন আরাভদুকরল্লা। কিন্তু 

য়য়ন্ট এিা না। য়য়ন্ট য়ে আকভ এফং আকন আভযা জমন কিি ভয়য় আল্লায ে 
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জথয়ি কিি াামযিা াই এজনয আভায়দয জি ফ ভয়য় আল্লায ায়থ িায়নয়েি থািয়ত 

য়ফ। ুকরয়য গাকড় মখন জযইয়ি মায় তখন জযকিয়ত তাযা িয়রার রুয়ভয ায়থ 

জমাগায়মাগ যায়খ। জিান জবজার রাগয়র ায়থ ায়থ ায়ািণ চায়। এখন তায়দয জযকিই মকদ 

কিি না থায়ি তয়ফ তাযা ায়ািণ ায়ফ না।  

এিই বায়ফ আভায়দয ায়থ আল্লায জম ম্পয়িণয জযকি জিায়ি ফ ভয়য় জযকি যাখয়ত 

য়ফ। এিায়ত জমন জিান জং না ধয়য, জিান জযাভ না রায়গ জজনযই দযিায তামকিয়া। 

আভায়দয অন্তয য়ে জই জযকি, আয তামকিয়া য়ে জই জযকিয়ি জে যাখায উায়।  

জাজা িথায় আভায আনায তামকিয়া জিন দযিায? এি ায়য়য়খয উত্তয কদয়য় উত্তযিা 

জদই –‚তুকভ ফভয় আল্লায়ি স্মযণ িযয়ত থায়িা জমন কফয়দয ভুূয়তণ আল্লায াাময 

াফায জনয জতাভায এি ভুূতণ জদকয িযয়ত না য়!‛ বাই আকভ কি কফলয়িা ফুঝায়ত 

াযরাভ?  

ভজকরয় অয়নি জ্ঞানী বাই উকিত আয়েন উনায়দয াভয়ন আভায়ি এবায়ফ জবয়ে িথা 

ফরয়ত র। কফশ্বা িয়যন আকভ িখনই এবায়ফ ফরয়ত চাইকন। 

কিন্তু আকভ আজ ফরয়ত ফাধয রাভ িাযণ এই ফযাায়য আভায়দয ময়থষ্ট উদাীনতা যয়য়য়ে। 

আভায ভয়ধয এিা (উদাীনতা) আয়ে। আল্লা আভায়ি ভাপ িরুন।  

আকভ কি ফুঝায়ত জয়যকে বাই - তামকিয়া জিন দযিায? 
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এফায আয়যা কিেু িথা ফকর। জদয়খন তামকিয়া আয়র শুধু এই কজাদ এয িায়জ ায়ািণ 

এয জনয খা না। ফযং তয মকদ ফকর - ভয়ন িয়যন - আল্লায ায়থ আভায়দয প্রয়তযয়িয 

এিকি ম্পয়িণয ককড় আয়ে। আল্লায ায়থ আভায জই ম্পয়িণয ককড় কদয়য় উয়ড় মাফায 

ভাধযভ য়ে তামকিয়া।  

কিবায়ফ? 

ফাই ফকিেু ায়যনা। ফাই এি ভান ককড় বাংয়ত ায়য না। জিউ এিফায়যই ১২ তরা 

উয়ি জময়ত ায়য, জিউ ৫ তরা ায়য, জিউ আফায ২ তরা ায়যনা। তামকিয়া য়ে জই 

ভাধযভ মায ভাধযয়ভ আভযা ধীয়য ধীয়য আল্লায আয়যা কনিিফতণী য়ত াযফ ইনা আল্লা। 

তামকিয়ায ভাধযয়ভ ফাো আল্লায ফাো জথয়ি আল্লায ‘আউকরয়া’ জত কযণত য়! আয 

ফাো মখন আল্লায ায়থ আউকরয়ায ম্পিণ িয়য জপয়র তখন ফাোয কফয়দ আল্লা তাাঁয 

াাময ািায়ত জিান জদকয িয়যন না। তাাঁয জনাফাকনী ািায়ত জিান জদকয িয়যন না। 

এভনকি আল্লা তায কফরুয়ি মুি জঘালণা িয়যন জম আল্লায আউকরয়ায ায়থ মুি জঘালণা 

িয়য!  

এভন কফার ত্রু ফাকনীয কফরুয়ি আল্লায জই াাময োড়া আভযা অচর, আভযা ধ্বং 

য়য় মাফ। জেপ কফরীন য়য় মাফ মকদ না আল্লা আভায়দযয়ি াাময িয়যন।  

আভায়দযয়ি িাজ িযয়ত য় খুফ অল্প কিেু যঞ্জাভ কনয়য়। তাযয এই আভযাই আা 

যাকখ জম, এিকদন কয়েয ফুয়ি দ্বীয়নয তািা উড়ায়ফা ইনা আল্লা। আল্লায ে জথয়ি 
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আভায়দয জনয এিাই য়ে নুযা! এিাই য়ে ইজ্জা! আয এিা জমন ফ ভয়য়য জনয 

জাকয থায়ি এজনয দযিায আল্লায ায়থ জযকিিা কিি যাখা। আয জযকিিা কিি যাখায 

তকযিায নাভিা জমন িী বাই? 

-‚তামকিয়া‛ 

আকভ চাই আনাযা কফলয়িায়ি কদয়রয ভয়ধয জগাঁয়থ জনন। আভায়দয তামকিয়া দযিায - িাযণ 

এিা োড়া আকভ আভায যয়ফয ায়থ ম্পিণ িযফ কিবায়ফ? 

এিা োড়া আকভ শুি ফ কিবায়ফ? আয এিথায়তা আভযা ফাই জাকন জম, আল্লা শুি এফং 

কফে োড়া অনয কিেু গ্রণ িয়যন না। 

‚ইন্নাল্লাা তাকয়ফ য়া ইন্নাহু রা ইউিফার ইল্লা তাকয়ফ‛। 

আল্লা কফে আয কতকন কফে োড়া অনয জিান কিেুই গ্রণ িয়যন না। 

তাই আভযা মকদ আল্লায কনযাত্তা, াাময, বায়রাফাা জয়ত চাই তায়র তামকিয়ায জিান 

কফিল্প নাই।  

এভন জি আয়েন কমকন আল্লায়ি ‘আউকরয়া’ কয়য়ফ জয়ত চান না? 

জিউ আয়েন?  

জিউ নাই। আয আল্লায ায়থ ম্পয়িণয যাস্তা য়ে কনয়জয়ি শুি িযয়ত থািা। 
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এখন এি বাই এয গল্প ফকর - উনায িায়ে এিিা আকরা কেয়রা। যাস্তায় ফযাগ জচি 

য়ে। তাগুত ফাকনীয জরাি বাই এয ফযাগ জথয়ি আকরা জফয িয়য জনয়ড় জচয়ড় আফায 

জযয়খ কদয়রা! এিা কিবায়ফ ম্ভফ! আকভ আকন জদখকে এিা আকরা, কিন্তু আল্লা য়ত 

তাগুত ফাকনীয জরািয়ি জদকখয়য়য়েন - কতব্বত াফান! এিা োড়া আয কিই ফা য়ত ায়য 

বাই! 

একিই য়ে আল্লায ায়থ জই ম্পয়িণয াভানয নভুনা ভাে।তাই এিা খুফ িয়ষ্টয মখন 

জদকখ এই ভজকরয়য ফযাায়য আনায়দয জথয়ি াড়া াইনা, য়াল্লাক বাই - আকভ খুফ িষ্ট 

াই। এিা এজনয না জম আকভ অয়নি ফড় উস্তাদ য়য় জগকে। নাউজুকফল্লা। ফযং এিা এজনয 

জম - আল্লায িায়ে এিা েয়েয নয় জম - জিউ এিজন খুফ উস্তাদ য়য় মায়ফ আয অনযযা 

ফয় থািয়ফ। আল্লা চান - ফাই এি ায়থ তায দ্বীয়নয জনয াভয়ন আগায়ফ ীাঢারা 

প্রাচীয়যয ভত।  

তায়র ফয়রন এখন জথয়ি আভযা ফাই কি এই ক্লায়য জনয ীাঢারা প্রাচীয়যয ভত াকজয 

থািয়ত এফং াভয়নয কদয়ি আগায়ত যাকজ আকে? 

-কজ ইনাআল্লা। 

আভায ভনিা অয়নি বায়রা য়য় জগয়রা আরাভদুকরল্লা।  

আল্লা আকন আভায়দয ফাড়াফাকড়গুয়রা ভাপ িয়য জদন। আভায়দয িদভ জি ভজফুত িয়য 

জদন। আভায়দয অফয়রা  অরতাগুয়রা ভাপ িরুন। আকভন।  
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যব্বানা পাগকপয রানা জুনুফানা য়া ইযপানা কপ আভকযনা - য়া াকব্বত আিদাভানা 

য়ান ুযনা আরার িকভর িাকপকযন।  

জ আল্লা! আভায়দযয়ি াাময িরুন, কফজয় দান িরুন, আয এগুয়রা ায়ায উমুি 

িয়য কনন।  

আরাভদুকরল্লা - আজ এ মণন্তই।  

আল্লা আভায িথায ভ্রাকন্ত জথয়ি আভায়ি এফং আভায়দয ফাইয়ি জপামত িরুন।  

আয মা কিেু িরযান তা আল্লায ে জথয়িই। ভস্ত িান শুধুই আল্লায জনয। ভস্ত 

প্রংা শুধুই আল্লায জনয।  

ারাভ এফং দরুদ ভুািদ াাঃ এফং তায কযফায ফয়গণয উয়য।  

-------------------------------- 


